Novosedelský
zpravodaj

Jubilea
od 1.5. do 31.5.2013
V mìsíci kvìtnu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Lino Makuka - Bøežany
Olga Johanna Püschner Sedèice
Milan Dlouhý - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.
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Míra nezamìstnanosti po obcích

Paní Eva Bìlohubá se
nastìhovala se svým
manželem Karlem
Bìlohubým do DPS v
Novém Sedle koncem
èervence 1999. Byli
tedy prvními obyvateli
Domu s peèovatelskou
službou u nás. Už to
budou 3 roky, co zde
žije se svým pøítelem
Jiøím Pátkem, který se
pøistìhoval z DPS z
nedaleké Kadanì. Oba tu jsou spokojeni jak se sociálními
službami, tak s tím, že sem pravidelnì dojíždí MUDr. Petr
Vít ze Žatce, ke kterému oba chodí. Rádi ètou, navštìvují
místní obecní knihovnu a vždy si vyberou vhodné knihy,
které je zaujmou.
„Žije se mi tady dobøe“, zaèala sdìlovat své pocity paní
Eva,“ byt je to hezký. Pokud se objeví nìjaký problém, pan
starosta Petr Sýkora nám vyjde vstøíc v rámci možností.
Pokud je to nìjaký drobný nedostatek, tak si jej sama
odstraním, jsem holka šikovná“, øíká s úsmìvem ve tváøi.
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Název obce

EAO

Nové Sedlo

324

Podíl nezamìstnaných

Poèet UoZ Míra nez. (%)
72

22,22

poèet obyvatel

podíl (%)

403

17,87
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezony se blíží ke své polovinì a tak mi dovolte, abych Vás krátce seznámil s
výsledky odehraných utkání v mìsíci Dubnu.
Tj Nové Sedlo – TJ Krásný Dvùr – 4:2 (Èerný, Rehák, Stanèík, Nguyen Son)
První zápas v mìsíci dubnu odehrál náš celek na domácím høišti proti celku Krásného dvora. Náš tým v tomto zápase
ukázal, že je velmi silný i bez nejvìtší opory Marka Hodase. V prvním poloèase mìli více domácí, kteøí se snažili
kombinovat, a také to pøineslo vytoužené vedení. Ve 20 minutì pøihrál Marek Živníèek na pravé køídlo Tolarovi a ten
prudkou pøihrávkou do pokutového území vybídl ke skórování Jakuba Èerného, který zakonèil støelou k tyèi. Do kabin se
šlo za stavu 1:0 pro domácí. Do druhého poloèasu nastoupili domácí s odhodláním navýšit skóre a v klidu zápas dohrát.
Tento plán se jim zaèal plnit hned po nìkolika minutách. Osamocený Varga dostal na støedu høištì míè a kolmicí našel
rozbìhnutého Reháka, který se nemýlil a navýšil skóre. Ale to nebylo vše, hned za pár minut dokázali hosté snížit, když
domácí obrana byla nekoncentrovaná a nechala osamoceného útoèníka hostí, který se nemýlil. Domácí znervóznìli a
zaèali se bát o výsledek, ale klid jim dodala naøízená penalta po faulu na Baštu, kterou s pøehledem promìnil matador
Radek Stanèík. Hosté sice opìt dokázali snížit, ale to bylo z jejich strany všechno, naopak domácí pøidali ještì jeden gól
zásluhou Sona, který tak upravil koneèný výsledek na 4:2.
TJ Nové Sedlo – JZD Roèov – 0:0
V druhém zápase na domácím høišti se divákùm pøedstavil soupeø z Roèova. Od zaèátku se hrál jalový fotbal a ani jeden
tým nemìl šanci vstøelit gól. Až ve druhém poloèase mìli šanci roèovští ale domácí podržel výborný Vávra. Na druhé
stranì støílel domácí Böhm, ale jeho støela se otøela jen o tyè a tak si oba týmy po velmi nevydaøeném výkonu rozdìlili po
bodu.
Sokol Pátek – TJ Nové Sedlo – 0:2 (Tolar, Varga)
V dalším zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì neoblíbeného soupeøe do Pátku. Hosté chtìli odèinit bídný výkon z
domácího zápasu. Hned na zaèátku zápasu mìli hosté šanci otevøít skóre zápasu, když si na výborný centr Èerného nabìhl
Marek Gažo, ale hlavou minul branku jen o kousek. Domácí v prvním poloèase nemìli žádnou výraznou šanci, a když už
se dostali k bránì hostù, výborný Vávra byl proti a všechny míèe posbíral. První poloèas tedy skonèil nerozhodnì. Do
druhého poloèasu nastoupili naši fotbalisté s odhodláním vyhrát toto dùležité utkání. Hned z první šance druhého
poloèasu dokázali vytìžit gól. Hodas pøiukl balón na støedu høištì Èernému, který vybídl kolmicí mezi obránci Tolara a
ten se v sólovém úniku nemýlil. Od té doby už mìli hosté zápas pevnì v rukou, a domácí se do žádné šance nedostávali.
Jediné co dokázali, bylo hrubé faulování našich hráèù. Naši fotbalisté mìli ještì nìkolik šancí na navýšení skóre, ale ujala
se až ta nejpøekvapivìjší. Po skrumáži na polovinì høištì se dostal k míèi Ludìk Varga, který se nerozpakoval a napálil
balon z 35m pod bøevno a završil stav na 2:0 pro hosty. Hosté už nedovolili domácím skórovat a tak odjíždìli po ukopaném
výkonu na hrozném terénu s úsmìvy na tváøi a tøemi body v kapse.
Na závìr bych chtìl podìkovat všem fandùm, kteøí jezdí jak na domácí tak na venkovní zápasy za dùvìru a
vìøím, že nás budou podporovat i v dalších zápasech. Pøíští domácí utkání se hraje 11. 5. 2013, kdy na naše høištì
zavítá celek z Høíškova.
Jakub Èerný
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Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768

?,grafick?
mutov.
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